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De ziekenhuiszorg tot voor kort geleden…
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Isala heeft in aansluiting op het hoofdlijnenakkoord medio 2018 de ambitie 

geuit om voor het einde van 2021 tenminste 25% van de ziekenhuiszorg 

thuis aan te bieden

*COVID-19 zorgde voor een versnelling van het leveren van zorg thuis, waardoor de 

doelstelling is bijgesteld van 10% naar 25%

❖ Doel Isala: in 2021 is 25% van de 

patiënt- contacten ambulante zorg 

via connected care, substitutie, 

gepaste zorg en innovaties

❖ Om dit doel te bereiken is 

Connected Care Center per 1 

januari 2019 opgericht

❖ De verbinding in connected care 

bestaat uit mix zorg op afstand en 

zorg door professionals thuis
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Doelstellingen: het CCC programma moet op een viertal manieren bijdragen 

aan betere gezondheidszorg
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CCC biedt locatie-onafhankelijke digitale zorg en mobiele (fysieke) zorg thuis
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Voorbeelden van de drie CCC-diensten vanuit patiëntperspectief
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Lesson learned:  Zorgpad is altijd startpunt
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Consult 1

Dhr. Boon

Dhr. Boon

OUDE WERELD: matig intensieve episode
Dhr. Boon komt vier keer in het ziekenhuis in verband met zijn COPD

NIEUWE WERELD: matig intensieve episode
Dhr. Boon komt één keer in het ziekenhuis in verband met zijn COPD

Voorbeeld: Bij matige intensieve episode wordt de 

patiënt thuis gemonitord en is er alleen contact met 

de professional op het moment dat dat nodig is 

1

1
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Thuis met CCC

Isala

Thuis, eerstelijn

Thuis, eerstelijn

Consult 2 Consult 3 Consult 4

Monitoring, de patiënt vult op afgesproken tijden zijn/haar 

waarden in op zijn Ipad. Bij afwijkende waarden neemt de 

zorgverlener contact met hem op

Patiënt ontvangt 

digitale informatie

De patiënt komt naar 

het ziekenhuis, 

ontmoet de arts en 

maakt afspraken over 

het behandelplan

Educatie & Zelfmanagement

Monitoring

Isala@home
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Totaal: circa 2000 

patiënten
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Bewaking voortgang: Projecten en hun status in de innovatiefunnel
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Programmaorganisatie sinds maart 2020
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Halftime report:  de grootste belemmeringen voor opschaling

• Veelheid aan zorgpad-specifieke puntoplossingen op de markt beschikbaar

• Luscii, Sananet, CuraVista, AstmaKompas

• De zorginhoudelijke content is vaak leverancier-gebonden

• Gebrek aan standaardisatie van relevante inhoud die in het EPD zichtbaar 

moet zijn (rol voor FMS?)

• Interoperabiliteit van zowel specifieke als generieke oplossingen is nog steeds 

zeer matig

• Beter Dichtbij, QuestManager, EPD portaal

• Multidisciplinaire transmurale samenwerking vergt regionale interoperabiliteit!

• Er is tot dusver nog maar zeer beperkt level 1 evidence waarmee onomstotelijk 

de meerwaarde en daarmee acceptabele kostprijs van e-health oplossingen is 

aangetoond.



Zorgpad Parkinson – gewenste functionaliteit
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Meten van uitkomsten: dashboards i.p.v. RCTs
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